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Een beetje zonneschijn doet wonderen! Na zo’n lange tijd weer lekker buiten op je terras lunchen, kinderen die
overal rennen, springen en chillen. Wat wil een mens nog meer?
Toch hebben we nog steeds met het Covid-19 virus te maken, waardoor we ook op school waakzaam moeten
blijven. Dankzij de zorgvuldigheid en alertheid die ouders, kinderen en leerkrachten betrachten, zijn we nog steeds in
staat om de school draaiende te houden. Een dikke pluim voor een ieder!

Nieuws van de directie
Oudergesprekken n.a.v. rapportage
Binnenkort zullen er weer oudergesprekken gepland worden door de leerkrachten om de
rapporten van de kinderen te bespreken. Gezien de terugloop van besmettingen en steeds
meer gevaccineerden, gingen er stemmen op om te kijken of de gesprekken weer op een veilige
manier op school georganiseerd konden worden. Echter, we vinden
dat we op dit moment niemand kunnen en willen verplichten om op
school te komen voor de gesprekken.
We hanteren daarom twee opties:
1. Het oudergesprek vindt plaats op school als zowel ouder(s) als leerkracht dit
vrijwillig willen.
2. Het oudergesprek vindt plaats via Teams als ouder(s) en/ of de leerkracht dit de
voorkeur geven.
Als er voor optie 1. wordt gekozen, gelden onderstaande maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Er wordt een rooster gehanteerd waarin per gesprek 15 minuten per ouderpaar wordt gereserveerd,
waarvan 10 minuten voor het gesprek zelf en 5 minuten wisseltijd.
Ouders wachten niet in de school, maar worden bij/voor de ingang (die zo dicht mogelijk bij het
klaslokaal ligt) opgehaald door de leerkracht.
Ouders (en leerkrachten) dragen verplicht een mondkapje in het hele gebouw en desinfecteren
hun handen.
Als ouders in de klas op een stoel zitten, mag het mondkapje pas af. Dit geldt ook voor de
leerkracht.
Het gesprek vindt plaats met in achtneming van minimaal 1,5m afstand tussen leerkracht en
ouder(s). De leerkracht heeft alles zorgvuldig klaargezet en houdt rekening met een looproute.
Bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op een mogelijke COVID-besmetting, vindt het gesprek verplicht
online plaats.

Via de groepsleerkracht ontvangt u een mail met specifieke informatie, waaronder de tijden en de
keuzemogelijkheid voor beide opties.
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Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Het proces rondom formatie en verdeling van de nieuwe groepen loopt naar wens, nu is
het een kwestie van de puntjes op de i te zetten. We verwachten u binnen 2 weken
hieromtrent te kunnen informeren.
De MR wordt uiteraard meegenomen in dit proces.

Actie voor Goede Doelen
De actie voor de drie goede doelen is ten einde.
De online winkeltjes van Tekenfund zijn vorige week gesloten. We wachten nu
op de levering van de bestelde artikelen.
Deze zullen rond 16 juni op school geleverd worden. Wij gaan het dan z.s.m.
verdelen onder de kinderen. Misschien is het handig als uw zoon/dochter dan
een extra tasje meeneemt?
En nu maar hopen dat we een mooie opbrengst hebben, waardoor school en de
andere twee organisaties een stap in de richting kunnen doen om wensen en dromen te vervullen. Bij deze willen we
iedereen die gedoneerd heeft hartelijk danken! In de volgende nieuwsbrief wordt het totaalbedrag bekend gemaakt.

Schoolreizen
De eerste schoolreizen zijn deze week van start gegaan. Zoals al eerder aangegeven worden de nodige
coronamaatregelen in acht genomen en dat betekent dat we soms het een en ander moesten aanpassen.
Zo zijn deze week de groepen 8 ieder afzonderlijk op kamp naar Ameland gegaan.
Diverse berichtjes en foto’s laten zien dat
iedereen geniet van het weer, het gezelschap en de leuke
(aangepaste) activiteiten!
Onze kleuters gaan a.s. maandag naar Nienoord in Leek en de
groepen 5, 6 (met de bus) en 7 (op de fiets) gaan respectievelijk naar Attractiepark Slagharen en Groepsverblijf De
Hullen in Roden.

Feestdag voor kinderen op OBS Ter Borch
Op 6 juli a.s. komt het circus naar onze school! Op dit moment zijn we drukdoende om er een fijn slotfeest voor de
kinderen van te maken. Er komt nogal wat bij kijken, want nog steeds moeten we ons aan de corona maatregelen
houden. Samen met actieve en enthousiaste ouders (uit de OV) en enkele bezielende leerkrachten is er voortdurend
overleg en contact met de Circusschool om het een en ander zo goed mogelijk te maken.

Openlucht voorstelling voor de groepen 8
Onze groepen 8 kregen onlangs een uitnodiging om de muzikale voorstelling “Hier
Valt Niets Te Halen” in het openluchttheater van PeerGrouP (in Donderen) bij te
wonen. In Nederland leeft 8% van de gezinnen in armoede. Een op de 13 kinderen
groeit er zelfs in op. Met dans, livemuziek en teksten op basis van interviews en
documentair materiaal maakt theatermaker maarten Smit invoelbaar wat
armoede in Nederland betekent. Suuz van Wijk (ouder van onze school, maar ook
actrice) kijkt naderhand met het publiek terug op de voorstelling.
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Een van de groepen 8 is al geweest en gezien de reacties was het een leerzame en goede voorstelling. Binnenkort
gaan ook de andere twee groepen 8. In het kader van Cultuureducatie is het bezoeken van deze voorstelling zeer
passend en waardevol.

Plastic soep in de wijk
Volgende week komt het waterschap in samenwerking met de gemeente Groningen (Groningen Schoon Dankzij Mij)
in groep 8 een gastles geven over plastic in ons water. Annemieke van der Lans, educatiemedewerker van
Waterschap Noorderzijlvest, nodigt de kinderen uit de groepen 8 uit om samen plastic afval te ruimen.
De les start in de klas met een presentatie, daarna gaan in groepjes van 4 de schoolwijk in, om rond het water afval
te rapen. Tijdens het buiten gedeelte, maakt elk groepje gebruik van 1 mobiele telefoon, waarop een app
gedownload is. Ook zijn er korte filmopdrachten, die m.b.v. de telefoon gedaan kunnen worden.
Groep 8A: dinsdag 15 juni 10:30 - 12:00 (uitloop tot 12:30 u)
Groep 8C: dinsdag 15 juni 13:00 - 14:30u (uitloop tot 15.00 u)
Groep 8B: woensdag 16 juni 10:30 - 12:00 (uitloop tot 12:30 u)

Wist u dat?
We donderdag naar de gedeeltelijke
zonsverduistering hebben gekeken? We, dankzij juf
Fenny, dit met speciale brilletjes konden doen?
Iedereen erg onder indruk was van het hapje uit de
zon?

Dit ook op Ameland door achtste groepen werd waargenomen? Zij hier op
voorbereid waren? Maar lekker chillen op het zonnige eiland ook erg in de smaak
viel?

Het interview
Kinderen van de bovenbouw interviewen leerkrachten. De opdracht is om vijf originele vragen te bedenken.
Interview met juf Anne-Mareen van groep 1/2B
Hoe zou je vluchten als je een varken was en niet geslacht
wilde worden?
Iedereen in de kuiten bijten en heel hard wegrennen.
Als je 1 miljoen euro kreeg, wat zou dan als eerste in je
opkomen om te kopen?
Een boerderij.
Welke uitvinding zou je maken als je Willie Wortel was?
Een uitvinding waardoor niemand meer arm hoeft te zijn.
Wat zou je doen als je de enige op de wereld was?
De hele wereld rondreizen om iemand te zoeken.
Als je voor één dag een fruitsoort mocht zijn, welke dan?
Een passievrucht.
Door Vera en Bendu van groep 7C.

Interview met juf Annelies van groep 4B
Als je een dier was, welk dier zou je dan willen zijn?
Een vogel.
Als je zou verhuizen naar een ander land, welk land zou dat
dan zijn?
Italië.
Wat doe je op je telefoon?
Wordfeud.
Wat zou je wensen als je 3 wensen had?
Gezond blijven, leven voor mijn familie én voor iedereen.
Welke superkracht zou je willen hebben?
Kunnen vliegen of sterkere beenkracht.
Door Dylan en Lorenzo van groep 7C.
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De agenda:
t/m 18 juni
vanaf 16 juni
21 juni
30 juni
6 juli

Tweede periode CITO toetsen voor de groepen 3-7
Levering verkochte spullen van Tekenfund
Margedag groep 1 t/m 8 (i.p.v. 7 juni!)
Margedag groep 1 t/m 8
Circusdag

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 25 juni 2021
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